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Verslag zoneraad 30 januari 2017 

Openbare zitting  

1. De zoneraad keurde het verslag van de open zitting van 5 december 2016 goed. 

 

2. De zoneraad neemt kennis van het bestek i.v.m. onderhoud van hydranten. 

 

3. Gecoördineerde aanpak BPA – brandveilig samenleven – goedkeuring. 

De zoneraad keurt de bijdrage van 2500 euro (excl. btw) voor de uitbouw van een 

gecoördineerde aanpak “Brandveilig samenleven” goed. 

 

4. Kledijreglement – goedkeuring 

De zoneraad keurt het  kledijreglement goed. 

 

5. Werking officier van dienst - goedkeuring 

De zoneraad keurt het systeem van clusterofficieren, waarbij er vanaf 1 april 2017een officier 

van wacht is in Brugge en in Oostende goed. 

 
Agendapunten inzake personeel 

 

6. Toekennen premie bijzondere prestaties vrijwillige ambulanciers 

Conform de premies voor de  vrijwilliger brandweermannen worden er bijzondere prestaties 

toegekend voor de vrijwillige ambulanciers.  

 

7. Voordelen van alle aard – mandaat voorafgaande beslissing in fiscale zaken 

Aan de minister van Binnenlandse Zaken van de federale regering wordt een mandaat 

verleend om de passende besprekingen te voeren en aanvragen in te dienen met het oog op 

het bekomen van een voorafgaande beslissing in fiscale zaken namens Zone 1 West-

Vlaanderen voor het ter beschikking stellen van ICT-materiaal/toepassingen 

(laptop/tablet/gsm/smartphone, …) met mogelijkheid van beperkt privaat gebruik ten einde 

een waardebepaling van dit voordeel te bekomen. 

 
Agendapunten inzake financiën 

 

8. Aankoop 2 logistieke voertuigen – gunning 

De zoneraad  gunt de opdracht voor de aankoop van 2 logistieke voertuigen (5 ton 4 x 2) met 

ladderlaadsysteem aan de firma SOMATI Vehicles NV, Industrielaan 17A, B-9320 

Erembodegem voor de eenheidsprijzen vermeld in het bestek II/MAT/A66-337-14 – Perceel 

2. 
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9. Aankoop interventievoertuig OFF 3 en OFF 4 – gunning 

De zoneraad gunt de opdracht  aankoop 1 dienstvoertuig OFF3 – OFF4, beschreven in het 

raamcontract  FORCMS-VV-076 - Perceel 1aan General Motors Belgium NV 

 

10. Aankoop van 4 dienstvoertuigen VW Caddy Maxi’s – gunning 

Voor het dienstjaar 2017 worden 4dienstvoertuigen besteld voor een totaal bedrag van 

91.006,80  Euro BTW incl op basis van de eenheidsprijzen opgenomen in de offerte van de 

firma D’Ieteren n.v. rue du Mail 50 te 1050 Brussel 

 

11. Goedkeuring begroting 2017 – kennisgeving 

De zoneraad neemt kennis van de goedkeuring van de begroting. 

 

12. Voorwaarden en wijze van gunnen – bestek aankoop duikerswagen 

Het bestek met nr. 2017/009 en de raming voor de opdracht “Aankoop van een 

duikerswagen voor de Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen” opgesteld door Zone 1 

wordt goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en 

zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor 

aannemingen van werken, leveringen en diensten. 

De opdracht zal worden gegund . De opdracht wordt gegund bij wijze van een open 

offerteaanvraag. 

 

Varia 

13. Administratief toezicht op de Hulpverleningszones – gemeentelijke dotaties – 

Aktename. 

De zoneraad neemt akte van de brief van de diensten van de gouverneur. 

 

Gesloten zitting  

1. Het verslag van de geheime zitting van de zoneraad van 5 december 2016 werd 

goedgekeurd. 

 

2. De pensioenaanvragen van betrokkenen werden goedgekeurd. 

 

3. Het vrijwillig eervol ontslag van het betrokken personeelslid werd goedgekeurd. 

 

4. De zoneraad was akkoord met het vrijwillig ontslag van betrokken personeelsleden. 

 


